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Política Editorial
Este Boletim objetiva reunir e divulgar os informes acadêmicos de interesse do DPEC. Sua primeira
edição ocorre num contexto especial do Centro de Educação: no mês de instalação do seu espaço físico,
na semana de eleição da direção do CE e após dois meses de atuação das chefias dos seus
departamentos. Essa organização institucional e política sinaliza novas necessidades de comunicação
interna e é nesse sentido que o Boletim pretende contribuir.
Profa. Tatyana Mabel e Prof. Lucrécio Sá
Chefia do Departamento de Práticas Educativas e Currículo

INFORMES
·

Chefia do DPEC

Reunião de planejamento da área dos estágios supervisionados
Foram discutidas duas propostas de síntese das discussões, conhecimentos e teorizações acerca dos estágios. As propostas estão em
fase inicial de elaboração e serão novamente pensadas na próxima
reunião, no dia 11/maio, às 14h30. Para esse encontro, todos os professores já devem se sentir convidados. Na reunião, também foi discutida a necessidade de pensar num instrumento de registro da CH
docente/discente nos estágios. A pauta da próxima reunião constará:
1, apresentação/discussão de síntese de uma das propostas de produção acerca dos estágios; 2. Reunião entre os docentes por grandes
áreas, a fim de pensar na segunda proposta de síntese. O encontro
também deverá servir para discussão com o grupo acerca das ementas já existentes nos estágios supervisionados de Biologia /Ead e proposição de sua reelaboração para submissão à apreciação na plenária de maio.
DPEC recebe os estágios de Biologia a distância
Em memorando encaminhado esta semana para o DPEC, a coordenação de Licenciatura em Biologia/Ead informa da transferência dos
estágios supervisionados para formação de professores para este
departamento. Nesse sentido, já são 04 cursos que o DPEC é responsável no presencial que responderá também na modalidade a
distância: Letras-Português, História, Biologia, Pedagogia.
Reunião de planejamento da área de Tecnologias Educacionais/
Ead
Foi encaminhado: 1. a necessidade de ampliação e reformulação dos
componentes. O grupo já apresentou um quadro, indicando a proposta para a Pedagogia e demais licenciaturas; 2. agendar com as
coordenadoras dos cursos de Biologia e Química para propor a ampliação da CH de 30h para 60h do componente da área hoje ofertado
como obrigatório para os cursos. Necessidade de reposicionar a área
na oferta no curso de pedagogia; 3. Ficou encaminhado que, após
uma nova discussão, será apresentado em plenária uma proposta a
ser, em seguida, apresentada para o CCHLA. A idéia é que seja convocado um Fórum das Licenciaturas extraordinário com o referido
Centro para tratar com os coordenadores de curso acerca das políticas da área para a formação docente, pensando na inclusão dos
componentes na oferta.
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·

Chefia do DPEC

Instituto Metrópole Digital (IMD)
Atendendo ao pedido da direção do CE, a profa. Apuena (Cedida 10h ao IMD) fez uma
apresentação acerca do IMD para dar conhecimento aos membros do Consuni para
avaliar a possibilidade do IMD lotar professores e cursos. A professora mostrou a proposta de cursos, apresentou os recursos previstos e a proposta de criação de uma Licenciatura em Informática. O grupo apresentou ponderações à proposta da licenciatura
e solicitou mais ampla participação do CE nessa discussão. Em contato posterior, foi
informado que o Prof. Ivonildo, que responde pelo IMD, entrará em contato com a direção para trazer essa discussão ao CE de forma mais ampliada.

Reunião de planejamento da área de didática
Foram socializados entre os presentes: programa de curso e formulário de cadastro
hoje existentes no DPEC (cópias disponíveis no DPEC para quem desejar): pedagogia presencial, pedagogia a distância, licenciaturas presenciais e a distância e dos
cursos do PARFOR. O grupo presente (Vera Luza, Alexander , Valença, Lucrécio
Sá, Cristina Leandro, Jacienny e Tatyana) chegou aos seguintes encaminhamentos
após a reunião: 1. Necessidade de melhor articular os programas e ementas existentes, respeitando as especificidades das propostas dos cursos; 2. Necessidade de
analisar o material de didática da EaD/UFRN e ponderar acerca do seu uso para o
curso de pedagogia/Ead, cuja oferta do referido componente está prevista para
2013.1. Colocou-se como necessidade que o grupo decida acerca do uso do material existente, ou do seu uso com a produção de uma material complementar, ou da
adoção de material produzido por outra IES, ou da produção de um material. 3. A
médio prazo, a sugestão é que sejam realizadas reuniões envolvendo professores
das áreas de Fundamentos, Psicologia da Educação e Org. da Educ. Bras. para pensar de forma ampla as articulações entre as áreas. Uma nova agenda para a continuidade desses encontros será informada oportunamente.

Presença da Pro-reitoria de gestão de pessoas no CE
Em ocasião do Consec ampliado, com a presença da pro-reitora, a chefia apresentou as
especificidades do Departamento e recolheu orientações acerca da atuação sobre a presença dos docentes nas plenárias. Ao mesmo tempo, lembrou que a diversidade de áreas do Departamento sinaliza a necessidade de garantia das vagas de concurso, em
função de aposentadoria (01) e vacância (01). Na ocasião, a chefia lembrou que o trabalho dos professores nos estágios supervisionados requer uma rotina de deslocamentos
do campus central para as escolas (que não são unidades da UFRN) e, nesse sentido,
solicitou que a PROGESP analisasse a possibilidade de dispor de apoio aos docentes
nesses deslocamentos, como já ocorre em outras universidades.
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Levantamento de dados pela Secretaria

QUADRO DA PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES DO DPEC EM COMISSÕES DO DEPARTAMENTO E
DO CENTRO
O quadro visa a demonstrar a atuação dos docentes nas comissões que apóiam as atividades administrativas do DPEC e do CE. Ainda devem ser aqui incluídas as representações em colegiados de Centro e superiores. Não estão aqui representados os cargos ou funções administrativas que alguns professores assumem no
DPEC e/ou no CE e/ou em outras unidades da UFRN, uma vez que essa informação pode ser recuperada em
quadro existente no Plano Trienal do Departamento, já divulgada em Boletim Informativo de dezembro. Também não estão aqui representadas as comissões que os professores do Dpec se inserem em outras unidades
da UFRN na qual estejam com parte da sua carga horária à disposição, uma vez que essa participação deve
ser considerada dentro da CH cedida à unidade e não na sua CH no DPEC.

Legenda
( não tem a pretensão de indicar a relevância de uma comissão em detrimento de outra, mas apenas de sinalizar sua
vigência)
Comissões de curta duração, com até um mês de vigência
Comissões de média duração, com vigência de até 05 meses de duração
Comissões de longa duração, com vigência de 05 meses a 02 anos de duração
Comissão
1

2

3

4

5

6

7
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Membros

Portaria n° 01/2011 – DPEC de 25 de julho de 2011. Banca para avaliar a
solicitação de dispensa dos componentes curriculares PEC0141 Estágio
Supervisionado de Formação de Professores para o Ensino Fundamental
(Português) e PEC 0142 Estágio Supervisionado de Formação de Professores para o Ensino Médio (Português), de acordo com o processo
23077.029564/2011-05.

Alessandra Cardozo de Freitas (presidente)
Lucinéia Contiero
Maria Eliane Souza da Silva

Portaria n° 02/2011 – DPEC de 25 de julho de 2011. Banca para avaliar a
solicitação de dispensa do componente curricular PEC 0142 Estágio
Supervisionado de Formação de Professores para o Ensino Médio
(Português), de acordo com o processo 23077.029315/2011-10.

Alessandra Cardozo de Freitas (presidente)
Lucinéia Contiero
Maria Eliane Souza da Silva

Portaria n° 04/2011 – DPEC de 26 de agosto de 2011. Membro para compor o colegiado do Curso de Pedagogia, por um período de dois anos.

Francisco Peregrino Rodrigues Neto

Portaria n° 05/2011 – DPEC de 19 de setembro de 2011. Banca para julgar as solicitações de dispensa dos componentes curriculares dos Estágios Supervisionados para Formação de Professores por um período de
um mês.

Lucrécio Araújo de Sá Júnior (presidente)
Tatyana Mabel Nobre Barbosa
Elda Silva do Nascimento Melo

Portaria n° 06/2011 – DPEC de 30 de setembro de 2011. Banca para comporem a Comissão de Avaliação do Estágio Probatório da professora
Marisa Narcizo Sampaio, matrícula nº 1674905, professora doutora, adjunto II.

Walter Pinheiro Barbosa Junior (presidente)
Soraneide Soares Dantas Freire Villa Flor
Marcos Aurélio Felipe

Portaria n° 07/2011 – DPEC de 20 de outubro de 2011. Banca para julgar
as solicitações de dispensa dos componentes curriculares dos Estágios
Supervisionados para Formação de Professores por mais dois meses. (A
nova composição deve ter duração até o final da vigência desta gestão
departamental. Por isso, a Banca está aqui assinalada em vermelho, como
de longa duração).

Lucrécio Araújo de Sá Júnior (presidente)
Tatyana Mabel Nobre Barbosa
Elda Silva do Nascimento Melo

Portaria n° 08/2011 – DPEC de 21 de outubro de 2011. Membro para
compor o colegiado do Curso de Pedagogia, por um período de dois
anos.

Marisa Narcizo Sampaio

Portaria n° 09/2011 – DPEC de 21 de outubro de 2011. Membro para
compor o colegiado do Curso de Pedagogia, por um período de dois
anos.

Alexander de Freitas
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Portaria n° 10/2011 – DPEC de 21 de outubro de 2011. Membro para
compor o colegiado do Curso de Pedagogia, por um período de dois anos.

Karyne Dias Coutinho

Portaria n° 11/2011 – DPEC de 21 de outubro de 2011. Membro para
compor o colegiado do Curso de Pedagogia, por um período de dois anos.

Elda Silva do Nascimento Melo

Portaria n° 12/2011 – DPEC de 22 de novembro de 2011. Banca para compor a Comissão, sob a presidência do primeiro, de Revisão/Atualização
do Manual dos Estágios Supervisionados de Formação de Professores por
um período de 01 (um) ano, com feito retroativo a 07 de julho de 2011.

Elda Silva do Nascimento Melo (presidente)
Lucrécio Araújo de Sá Júnior
João Maria Valença de Andrade
Marcos Antonio de Carvalho Lopes
Manueliza Barbalho de Sousa
Ana Carla Iório Petrovich,

Portaria n° 13/2011 – DPEC de 22 de novembro de 2011. Comissão, sob a
presidência do primeiro, para propor elementos de Formação dos Tutores e Observação dos Componentes Curriculares/Interface com as Escolas por um período de 01 (um) ano, com feito retroativo a 07 de julho de
2011.

Alessandra Cardozo de Freitas (presidente)
Jefferson Fernandes Alves
Midori Hijioka Camelo
Flávio Dionel Baistrocchi
Maria Eliane Souza da Silva
Soraneide Soares Dantas

Portaria n° 14/2011 – DPEC de 22 de novembro de 2011. Comissão, sob a
presidência do primeiro, de Articulação com a Secretaria de Educação
do Estado do RN por um período de 01 (um) ano, com feito retroativo a 07
de julho de 2011.

Mércia de Oliveira Pontes (presidente)
Crislane Barbosa de Azevedo
Francisca Diane Pereira de Farias
Vera Luza Uchoa Lins

Portaria n° 15/2011 – DPEC de 22 de novembro de 2011. Banca para
compor, sob a presidência do primeiro, a Comissão de Princípios Organizadores dos Estágios e Estudo do Uso de Ferramentas Virtuais por um
período de 01 (um) ano, com feito retroativo a 07 de julho de 2011.

Alexander de Freitas (presidente)
Rute Alves de Sousa
Josivânia Marisa Dantas
Tatyana Mabel Nobre Barbosa
Jacyene Melo de Oliveira

Portaria n° 16/2011 – DPEC de 22 de novembro de 2011. Banca para
Avaliar a Solicitação de Dispensa do Componente Curricular PEC 0651
Prática de Ensino na Escola de 1º Grau dos alunos Bruno Leonardo Bezerra
da Silva, Processo 23077.054998/2011-35, e Lindaci Salustino da Silva
Freire, processo 23077.053752/2011-46.

Mariângela Momo (presidente)
João Maria Valença de Andrade
Karyne Dias Coutinho

Docentes tutores de estágio probatório de professores.

Claudianny Amorim Noronha
Francisco Cláudio Soares Jr.
Marcos Antonio de Carvalho Lopes
Marta Pernambuco
Rosa Aparecida
Andre Ferrer P. Martins
Isauro Beltran Nunes

Portaria n° 18/2011 – DPEC de 29 de novembro de 2011. Conselho Gestor,
sob a presidência do primeiro, do Departamento de Práticas Educativas
e Currículo por um período de 02 (dois) anos, com feito retroativo a 22 de
julho de 2011.

Alexander de Freitas (presidente)
Karyne Dias Coutinho
Marisa Narcizo Sampaio
Elda Silva do Nascimento Melo
Lucinéia Contiero
Rosa Aparecida Pinheiro
Marta Maria Castanho Almeida Pernambuco
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Portaria n° 19/2011 – DPEC de 05 de dezembro de 2011. Comissão de
Formação dos Tutores e Observação dos Componentes Curriculares/
Interface com as Escolas por um período de 01 (um) ano, com feito retroativo a 07 de julho de 2011.

Cintia Aparecida Ataíde
Maria Eliane Souza da Silva
Soraneide Soares Dantas Freire Villa Flor
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Portaria n° 20/2011 – DPEC de 22 de dezembro de 2011. Banca para compor a Comissão de Revisão do Rendimento Escolar da aluna Beatriz
Alves dos Santos, matrícula 2009025830, na 4ª avaliação da disciplina
PEC0632 O Ensino de Geografia no 1º Grau I, turma 01, período 2011.2,
ministrada pelo professor Francisco Cláudio Soares Júnior, matrícula
1149623.

Rute Alves de Sousa (presidente)
Francisca Diane Pereira de Farias
Bruno Gomes de Araújo
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Memorando nº 36/2011-DPEC de 31 de agosto de 2011. Bancas para comporem as Comissões Examinadoras, sob a presidência do primeiro, do
Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto, conforme
Edital n° 14/2011, de 23 de agosto de 2011.
Área/Disciplina: Fundamentos Da Educação

Érika dos Reis Gusmão Andrade (presidente)
Gilberto Ferreira Costa
Lucrécio Araújo de Sá Júnior
Alessandro Augusto de Azevedo
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Memorando nº 36/2011-DPEC de 31 de agosto de 2011. Bancas para
comporem as Comissões Examinadoras, sob a presidência do primeiro,
do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto, conforme
Edital n° 14/2011, de 23 de agosto de 2011.
Área/Disciplina: Didática e Ensino de Ciências Biológicas

Alexander de Freitas (presidente)
Rute Alves de Sousa Santana
Josivânia Marisa Dantas
Marta Maria Castanho Almeida Pernambuco (suplente)
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Memorando nº 67/2011-DPEC de 01 de novembro de 2011. Banca para
compor a Comissão Organizadora do Concurso Público de Provas e
Títulos para o Nível Superior da Classe de Professor Titular, conforme
Edital n° 017/2011 - PRH, publicado no DOU nº 210, de 01 de novembro
de 2011.

Tatyana Mabel Nobre Barbosa (presidente)
Crislane Barbosa de Azevedo
Marcos Antonio de Carvalho Lopes
João Maria Valença de Andrade (suplente)
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Memorando nº 64/2011-DPEC de18 de outubro de 2011. Banca para
compor a Comissão Organizadora do Concurso Público de Provas e
Títulos para o Nível Superior da Classe de Professor Adjunto, conforme Edital n° 016/2011 - PRH, de 20 de setembro de 2011.
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Memorando n° 85/2011 – DPEC de 22 de dezembro de 2011. Banca para
compor a Comissão Examinadora do Concurso Público de Provas e
Títulos para o Nível Superior da Classe de Professor Adjunto, conforme Edital n° 016/2011 - PRH, de 20 de setembro de 2011.
25

26

27.

28.

Memorando nº 68/2011-DPEC de 01 de novembro de 2011. Banca para
compor a Comissão Examinadora do Concurso Público de Provas e
Títulos para o Nível Superior da Classe de Professor Titular, conforme Edital n° 017/2011 - PRH, publicado no DOU nº 210, de 01 de novembro de 2011.

Marta Maria Castanho Almeida Pernambuco (presidente)
José Carlos Libâneo (PUC/GO)
Vera Maria Nigro de Souza Placco (PUC/SP)
Isauro Beltran Nunez (suplente)
Elizeu Clementino de Souza (UNEB) (suplente)

Memorando n° 78/2011 – DPEC de 08 de dezembro de 2011. Banca para
compor a Comissão de Elaboração do Plano Trienal 2012-2014 do
Departamento de Práticas Educativas e Currículo

Tatyana Mabel Nobre Barbosa (presidente)
Lucrécio Araújo de Sá Júnior
Alessandro Augusto de Azevedo
Andresa Karla Silva Carvalho

Portaria n° 03/2012 – DPEC de 02 de fevereiro de 2012. Alterar a Portaria
n° 16/2011 – DPEC, de 22 de novembro de 2011, para substituir a professora Karyne Dias Coutinho, matrícula nº 1755707, pela professora Elda
Silva do Nascimento Melo, matrícula nº 3465197, para compor a Banca
designada para Avaliar a Solicitação de Dispensa do Componente
Curricular PEC 0651 Prática de Ensino na Escola de 1º Grau da aluna
Lindaci Salustino da Silva Freire, processo 23077.053752/2011-46.
Portaria n°05/2012 – DPEC de 13 de fevereiro de 2012. Prorrogar a designação dos professores para julgar as solicitações de dispensa dos
componentes curriculares dos Estágios Supervisionados para Formação de Professores por mais quatro meses, com efeito retroativo a 21 de
dezembro de 2011.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Tatyana Mabel Nobre Barbosa (presidente)
Midori Hijioka Camelo
Karyne Dias Coutinho
Gilberto Ferreira Costa
André Ferrer Pinto Martins (presidente)
Alexander de Freitas
Antonio Fernando Gouvea da Silva
Magnólia Fernandes Florêncio de Araujo (suplente)
Ivaneide Alves Soares da Costa (suplente)
Paulo Marcelo Marini Teixeira (suplente)

Elda Silva do Nascimento Melo

Lucrécio Araújo de Sá Júnior (presidente)
Tatyana Mabel Nobre Barbosa
Elda Silva do Nascimento Melo

Portaria nº 04/12-CE de 07 de março de 2012. Grupo do Núcleo Docente
Estruturante do Curso de Pedagogia, do Centro de Educação da UFRN.

Marisa Narciso Sampaio (4 anos)
Karyne Dias Coutinho (4 anos)
Walter Pinheiro Barnosa Junior (4 anos)
Luciane Terra dos Santos Garcia (2 anos)
Luzia Guacira dos Santos Silva (2 anos)
Gilberto Ferreira Costa (2 anos)

Portaria n° 08/2012 – DPEC de 19 de março de 2012. Banca para Avaliar a Solicitação de Dispensa do Componente Curricular PEC0644
PRÁTICA DE ENSINO EM DIDÁTICA da aluna Thairinny Santos de
Melo, Processo 23077.011627/2012-40.

Marisa Narcizo Sampaio (presidente)
Mariângela Momo
Soraneide Soares Dantas

Portaria n°14/2012 – DPEC de 30 de março de 2012. Banca para comporem a Comissão de Administração do Departamento de Práticas Educativas e Currículos por um período de 02 (dois) anos.

Gilberto Ferreira Costa (presidente)
Crislane Barbosa de Azevedo
Elda Silva do Nascimento Melo

Portaria n°15/2012 – DPEC de 30 de março de 2012. Banca para comporem, sob a presidência da primeira, a Comissão de Ensino, Pesquisa e
Extensão do Departamento de Práticas Educativas e Currículos por
um período de 02 (dois) anos.
Memorando n° 16/2012 – DPEC de 13 de fevereiro de 2012. Banca para
compor a Comissão de Seleção do Processo Seletivo Simplificado para
Professor Substituto para a área de Didática e Ensino de Língua Portuguesa, conforme Edital n° 02/2012 - PROGESP, publicado no DOU nº 31,
de 13 de fevereiro de 2012.
Memorando n° 36/2012 – DPEC de 02 de abril de 2012. Banca para compor a Comissão mista entre os dois departamentos do Centro de Educação para avaliar e revisar a lotação dos Componentes Curriculares
do DPEC e do DFPE.
Portaria n° 26/2011-CE de 17 de novembro de 2011. Coordenar o processo
de reestruturação da Oficina de Tecnologia Educacional (OTE), procedendo ao diagnóstico da unidade em seus aspectos físicos, de pessoal e financeiros, para a elaboração de uma proposta de reorganização e funcionamento da OTE, a ser apresentada no prazo de 06 (seis )meses, tendo como
base o Regimento Interno, aprovado pelo Conselho do Centro de Educação, em reunião extraordinária, realizada em 17 de novembro de 2011.

Mércia de Oliveira Pontes (presidente)
Josivânia Marisa Dantas
Midori Hijioka Camelo
Lucrécio Araújo de Sá Júnior (presidente)
Francisco de Assis Pereira
Alessandra Cardozo de Freitas
Lucineia Contiero

Marisa Narcizo Sampaio
Karyne Dias Coutinho

Marcos Aurélio Felipe (presidente)
João Tadeu Weck
Célia Maria de Araújo
Apuena Vieira Gomes
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Quadro Demonstrativo de comissões por docente (Secretaria do DPEC)

NOME

PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO

Vacância
ADRIANA VALÉRIA SANTOS DINIZ
2011
Portaria n° 01/2011 – DPEC de 25 de julho de 2011. Banca para avaliar a solicitação de dispensa dos componentes curriculares PEC0141 Estágio Supervisionado de
Formação de Professores para o Ensino Fundamental (Português) e PEC 0142
Estágio Supervisionado de Formação de Professores para o Ensino Médio
(Português), de acordo com o processo 23077.029564/2011-05.
Portaria n° 02/2011 – DPEC de 25 de julho de 2011. Banca para avaliar a solicitação de dispensa do componente curricular PEC 0142 Estágio Supervisionado de
Formação de Professores para o Ensino Médio (Português), de acordo com o processo 23077.029315/2011-10.
ALESSANDRA CARDOZO DE FREITAS
Portaria n° 13/2011 – DPEC de 22 de novembro de 2011. Banca para compor a
Comissão de Formação dos Tutores e Observação dos Componentes Curriculares/
Interface com as Escolas por um período de 01 (um) ano, com feito retroativo a 07
de julho de 2011.
2012
Memorando n° 16/2012 – DPEC de 13 de fevereiro de 2012. Banca para compor a
Comissão de Seleção do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto
para a área de Didática e Ensino de Língua Portuguesa, conforme Edital n° 02/2012 - PROGESP, publicado no DOU nº 31, de 13 de fevereiro de 2012.
2011

ALESSANDRO AUGUSTO DE AZEVEDO

Memorando nº 36/2011-DPEC de 31 de agosto de 2011. Bancas para comporem as
Comissões Examinadoras do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto, conforme Edital n° 14/2011, de 23 de agosto de 2011. Área/Disciplina: Fundamentos Da Educação.
Memorando n° 78/2011 – DPEC de 08 de dezembro de 2011. Banca para compor a
Comissão de Elaboração do Plano Trienal 2012-2014 do Departamento de Práticas
Educativas e Currículo
2011
Portaria n° 09/2011 – DPEC de 21 de outubro de 2011. Membro para compor o
colegiado do Curso de Pedagogia, por um período de dois anos.
Portaria n° 15/2011 – DPEC de 22 de novembro de 2011.Banca para compor, sob a
presidência do primeiro, a Comissão de Princípios Organizadores dos Estágios e
Estudo do Uso de Ferramentas Virtuais por um período de 01 (um) ano, com feito
retroativo a 07 de julho de 2011.

ALEXANDER DE FREITAS

Portaria n° 18/2011 – DPEC de 29 de novembro de 2011. Banca para compor o
Conselho Gestor do Departamento de Práticas Educativas e Currículo por um período de 02 (dois) anos, com feito retroativo a 22 de julho de 2011.
Memorando nº 36/2011-DPEC de 31 de agosto de 2011. Bancas para comporem
as Comissões Examinadoras do Processo Seletivo Simplificado para Professor
Substituto, conforme Edital n° 14/2011, de 23 de agosto de 2011. Área/Disciplina:
Didática e Ensino de Ciências Biológicas.
Memorando n° 85/2011 – DPEC de 22 de dezembro de 2011. Banca para compor a
Comissão Examinadora do Concurso Público de Provas e Títulos para o Nível
Superior da Classe de Professor Adjunto, conforme Edital n° 016/2011 - PRH, de
20 de setembro de 2011.
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ANDRE FERRER PINTO MARTINS

APUENA VIEIRA GOMES

2011
Memorando n° 85/2011 – DPEC de 22 de dezembro de 2011. Banca para compor a
Comissão Examinadora do Concurso Público de Provas e Títulos para o Nível Superior da Classe de Professor Adjunto, conforme Edital n° 016/2011 - PRH, de 20 de
setembro de 2011.
Tutor de docente em estágio probatório
Portaria n° 26/2011-CE de 17 de novembro de 2011. Coordenar o processo de reestruturação da Oficina de Tecnologia Educacional (OTE), procedendo ao diagnóstico da
unidade em seus aspectos físicos, de pessoal e financeiros, para a elaboração de uma
proposta de reorganização e funcionamento da OTE, a ser apresentada no prazo de 06
(seis )meses, tendo como base o Regimento Interno, aprovado pelo Conselho do Centro de Educação, em reunião extraordinária, realizada em 17 de novembro de 2011.
30h disponíveis para o DPEC e 10h disponíveis ao IMD

BETANIA LEITE RAMALHO

CÉLIA MARIA DE ARAÚJO

Cedida a outro órgão
Portaria n° 26/2011-CE de 17 de novembro de 2011. Coordenar o processo de reestruturação da Oficina de Tecnologia Educacional (OTE), procedendo ao diagnóstico da
unidade em seus aspectos físicos, de pessoal e financeiros, para a elaboração de uma
proposta de reorganização e funcionamento da OTE, a ser apresentada no prazo de 06
(seis )meses, tendo como base o Regimento Interno, aprovado pelo Conselho do Centro de Educação, em reunião extraordinária, realizada em 17 de novembro de 2011.
20h disponíveis para o DPEC e 20h disponíveis à SEDIS

CLAUDIANNY AMORIM NORONHA

CRISLANE BARBOSA DE AZEVEDO

Cedida a PROGRAD
Tutoria de docente em estágio probatório
2011
Portaria n° 14/2011 – DPEC de 22 de novembro de 2011. Banca para compor a
Comissão de Articulação com a Secretaria de Educação do Estado do RN por um
período de 01 (um) ano, com feito retroativo a 07 de julho de 2011.
Memorando nº 67/2011-DPEC de 01 de novembro de 2011. Banca para compor a
Comissão Organizadora do Concurso Público de Provas e Títulos para o Nível Superior da Classe de Professor Titular, conforme Edital n° 017/2011 - PRH, publicado
no DOU nº 210, de 01 de novembro de 2011.
2012
Portaria n°14/2012 – DPEC de 30 de março de 2012. Banca para comporem a Comissão de Administração do Departamento de Práticas Educativas e Currículos por
um período de 02 (dois) anos.

ELDA SILVA DO NASCIMENTO MELO

2011
Portaria n° 05/2011 – DPEC de 19 de setembro de 2011. Banca para julgar as solicitações de dispensa dos componentes curriculares dos Estágios Supervisionados para
Formação de Professores por um período de um mês.
Portaria n° 07/2011 – DPEC de 20 de outubro de 2011. Banca para julgar as solicitações de dispensa dos componentes curriculares dos Estágios Supervisionados para
Formação de Professores por mais dois meses.
Portaria n° 11/2011 – DPEC de 21 de outubro de 2011. Membro para compor o
colegiado do Curso de Pedagogia, por um período de dois anos.
Portaria n° 12/2011 – DPEC de 22 de novembro de 2011. Banca para compor a Comissão de Revisão/Atualização do Manual dos Estágios Supervisionados de Formação de Professores por um período de 01 (um) ano, com feito retroativo a 07 de julho
de 2011.
Portaria n° 18/2011 – DPEC de 29 de novembro de 2011. Banca para compor o Conselho Gestor do Departamento de Práticas Educativas e Currículo por um período de
02 (dois) anos, com feito retroativo a 22 de julho de 2011.
2012
Portaria n° 03/2012 – DPEC de 02 de fevereiro de 2012. Alterar a Portaria n° 16/2011 – DPEC, de 22 de novembro de 2011, para substituir a professora Karyne Dias
Coutinho, matrícula nº 1755707, pela professora Elda Silva do Nascimento Melo,
matrícula nº 3465197, para compor a Banca designada para Avaliar a Solicitação de
Dispensa do Componente Curricular PEC 0651 Prática de Ensino na Escola de 1º
Grau da aluna Lindaci Salustino da Silva Freire, processo 23077.053752/2011-46.
Portaria n°05/2012 – DPEC de 13 de fevereiro de 2012. Prorrogar a designação dos
professores para julgar as solicitações de dispensa dos componentes curriculares dos
Estágios Supervisionados para Formação de Professores por mais quatro meses, com
efeito retroativo a 21 de dezembro de 2011.
Portaria n°14/2012 – DPEC de 30 de março de 2012. Banca para comporem a Comissão de Administração do Departamento de Práticas Educativas e Currículos por
um período de 02 (dois) anos.
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XXXXX
ELENA MABEL BRUTTEN BALDI

FRANCISCA LACERDA DE GOIS

20h disponíveis para o DPEC e 20h disponíveis à PROGEP
XXXXX
Tutor de docente em estágio probatório

FRANCISCO CLAUDIO SOARES JUNIOR

Presidente de Banca de professor substituto em 2011.2 para a área de geografia.

2012

FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA

Memorando n° 16/2012 – DPEC de 13 de fevereiro de 2012. Banca para compor a
Comissão de Seleção do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto
para a área de Didática e Ensino de Língua Portuguesa, conforme Edital n° 02/2012
- PROGESP, publicado no DOU nº 31, de 13 de fevereiro de 2012.

2011
FRANCISCO PEREGRINO RODRIGUES NETO

Portaria n° 04/2011 – DPEC de 26 de agosto de 2011. Membro para compor o
colegiado do Curso de Pedagogia, por um período de dois anos.

2011
Memorando nº 36/2011-DPEC de 31 de agosto de 2011. Bancas para comporem as
Comissões Examinadoras do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto, conforme Edital n° 14/2011, de 23 de agosto de 2011. Área/Disciplina: Fundamentos Da Educação.

GILBERTO FERREIRA COSTA

Memorando nº 64/2011-DPEC de18 de outubro de 2011. Banca para compor a
Comissão Organizadora do Concurso Público de Provas e Títulos para o Nível
Superior da Classe de Professor Adjunto, conforme Edital n° 016/2011 - PRH, de
20 de setembro de 2011.
2012
Portaria nº 04/12-CE de 07 de março de 2012. Grupo do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Pedagogia, do Centro de Educação da UFRN.
Portaria n°14/2012 – DPEC de 30 de março de 2012. Banca para comporem a
Comissão de Administração do Departamento de Práticas Educativas e Currículos
por um período de 02 (dois) anos.
2011

ISAURO BELTRAN NUNEZ

Memorando nº 68/2011-DPEC de 01 de novembro de 2011. Banca para compor
a Comissão Examinadora do Concurso Público de Provas e Títulos para o Nível
Superior da Classe de Professor Titular, conforme Edital n° 017/2011 - PRH, blicado no DOU nº 210, de 01 de novembro de 2011.
Tutor de docente em estágio probatório.
Disponível 20h para o DPEC e 20h disponíveis à COMPERVE

IZOLDA COSTA FERNANDES

XXXXX
2011

JEFFERSON FERNANDES ALVES

Portaria n° 13/2011 – DPEC de 22 de novembro de 2011. Banca para compor a
Comissão de Formação dos Tutores e Observação dos Componentes Curriculares/
Interface com as Escolas por um período de 01 (um) ano, com feito retroativo a 07
de julho de 2011.
Disponível 20h para o DPEC e 20h disponíveis à PROEX.
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2011
Portaria n° 12/2011 – DPEC de 22 de novembro de 2011. Banca para compor a
Comissão de Revisão/Atualização do Manual dos Estágios Supervisionados de Formação de Professores por um período de 01 (um) ano, com feito retroativo a 07 de
julho de 2011.

JOAO MARIA VALENCA DE ANDRADE

Portaria n° 16/2011 – DPEC de 22 de novembro de 2011. Banca para Avaliar a
Solicitação de Dispensa do Componente Curricular PEC 0651 Prática de Ensino na
Escola de 1º Grau dos alunos Bruno Leonardo Bezerra da Silva, Processo
23077.054998/2011-35, e Lindaci Salustino da Silva Freire, processo
23077.053752/2011-46.
Memorando nº 67/2011-DPEC de 01 de novembro de 2011. Banca para compor a
Comissão Organizadora do Concurso Público de Provas e Títulos para o Nível Superior da Classe de Professor Titular, conforme Edital n° 017/2011 - PRH, publicado
no DOU nº 210, de 01 de novembro de 2011.

JOAO TADEU WECK

2011
Portaria n° 26/2011-CE de 17 de novembro de 2011. Coordenar o processo de reestruturação da Oficina de Tecnologia Educacional (OTE), procedendo ao diagnóstico da
unidade em seus aspectos físicos, de pessoal e financeiros, para a elaboração de uma
proposta de reorganização e funcionamento da OTE, a ser apresentada no prazo de 06
(seis )meses, tendo como base o Regimento Interno, aprovado pelo Conselho do Centro de Educação, em reunião extraordinária, realizada em 17 de novembro de 2011.
2011
Portaria n° 15/2011 – DPEC de 22 de novembro de 2011. Banca para compor, sob a
presidência do primeiro, a Comissão de Princípios Organizadores dos Estágios e
Estudo do Uso de Ferramentas Virtuais por um período de 01 (um) ano, com feito
retroativo a 07 de julho de 2011.

JOSIVÂNIA MARISA DANTAS

Memorando nº 36/2011-DPEC de 31 de agosto de 2011. Bancas para comporem
as Comissões Examinadoras do Processo Seletivo Simplificado para Professor
Substituto, conforme Edital n° 14/2011, de 23 de agosto de 2011. Área/Disciplina:
Didática e Ensino de Ciências Biológicas.
2012
Portaria n°15/2012 – DPEC de 30 de março de 2012. Banca para comporem, sob a
presidência da primeira, a Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão do Departamento de Práticas Educativas e Currículos por um período de 02 (dois) anos.
2011
Portaria n° 10/2011 – DPEC de 21 de outubro de 2011. Membro para compor o
colegiado do Curso de Pedagogia, por um período de dois anos.
Portaria n° 16/2011 – DPEC de 22 de novembro de 2011. Banca para Avaliar a
Solicitação de Dispensa do Componente Curricular PEC 0651 Prática de Ensino na
Escola de 1º Grau dos alunos Bruno Leonardo Bezerra da Silva, Processo
23077.054998/2011-35, e Lindaci Salustino da Silva Freire, processo
23077.053752/2011-46.
Portaria n° 18/2011 – DPEC de 29 de novembro de 2011. Banca para compor o
Conselho Gestor do Departamento de Práticas Educativas e Currículo por um período de 02 (dois) anos, com feito retroativo a 22 de julho de 2011.

KARYNE DIAS COUTINHO
Memorando nº 64/2011-DPEC de18 de outubro de 2011. Banca para compor a
Comissão Organizadora do Concurso Público de Provas e Títulos para o Nível
Superior da Classe de Professor Adjunto, conforme Edital n° 016/2011 - PRH, de
20 de setembro de 2011.
2012
Portaria nº 04/12-CE de 07 de março de 2012. Grupo do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Pedagogia, do Centro de Educação da UFRN.
Memorando n° 36/2012 – DPEC de 02 de abril de 2012. Banca para compor a Comissão mista entre os dois departamentos do Centro de Educação para avaliar e
revisar a lotação dos Componentes Curriculares do DPEC e do DFPE.
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2011
Portaria n° 01/2011 – DPEC de 25 de julho de 2011. Banca para avaliar a solicitação de dispensa dos componentes curriculares PEC0141 Estágio Supervisionado de
Formação de Professores para o Ensino Fundamental (Português) e PEC 0142
Estágio Supervisionado de Formação de Professores para o Ensino Médio
(Português), de acordo com o processo 23077.029564/2011-05.
Portaria n° 02/2011 – DPEC de 25 de julho de 2011. Banca para avaliar a solicitação de dispensa do componente curricular PEC 0142 Estágio Supervisionado de
Formação de Professores para o Ensino Médio (Português), de acordo com o processo 23077.029315/2011-10.
LUCINEIA CONTIERO
Portaria n° 18/2011 – DPEC de 29 de novembro de 2011. Banca para compor o
Conselho Gestor do Departamento de Práticas Educativas e Currículo por um período de 02 (dois) anos, com feito retroativo a 22 de julho de 2011.

2012
Memorando n° 16/2012 – DPEC de 13 de fevereiro de 2012. Banca para compor a
Comissão de Seleção do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto
para a área de Didática e Ensino de Língua Portuguesa, conforme Edital n° 02/2012
- PROGESP, publicado no DOU nº 31, de 13 de fevereiro de 2012.

2011
Portaria n° 05/2011 – DPEC de 19 de setembro de 2011. Banca para julgar as solicitações de dispensa dos componentes curriculares dos Estágios Supervisionados
para Formação de Professores por um período de um mês.
Portaria n° 07/2011 – DPEC de 20 de outubro de 2011. Banca para julgar as solicitações de dispensa dos componentes curriculares dos Estágios Supervisionados
para Formação de Professores por mais dois meses.
Portaria n° 12/2011 – DPEC de 22 de novembro de 2011. Banca para compor a
Comissão de Revisão/Atualização do Manual dos Estágios Supervisionados de
Formação de Professores por um período de 01 (um) ano, com feito retroativo a 07
de julho de 2011.

LUCRÉCIO ARAÚJO DE SÁ JÚNIOR

Memorando nº 36/2011-DPEC de 31 de agosto de 2011. Bancas para comporem as
Comissões Examinadoras do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto, conforme Edital n° 14/2011, de 23 de agosto de 2011. Área/Disciplina: Fundamentos da Educação.
Memorando n° 78/2011 – DPEC de 08 de dezembro de 2011. Banca para compor a
Comissão de Elaboração do Plano Trienal 2012-2014 do Departamento de Práticas
Educativas e Currículo.

2012
Portaria n°05/2012 – DPEC de 13 de fevereiro de 2012. Prorrogar a designação dos
professores para julgar as solicitações de dispensa dos componentes curriculares
dos Estágios Supervisionados para Formação de Professores por mais quatro meses, com efeito retroativo a 21 de dezembro de 2011.
Memorando n° 16/2012 – DPEC de 13 de fevereiro de 2012. Banca para compor a
Comissão de Seleção do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto
para a área de Didática e Ensino de Língua Portuguesa, conforme Edital n° 02/2012
- PROGESP, publicado no DOU nº 31, de 13 de fevereiro de 2012.
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MARCIA MARIA GURGEL RIBEIRO

Afastada do DPEC para assumir a Direção do Centro
2011
Portaria n° 12/2011 – DPEC de 22 de novembro de 2011. Banca para compor a
Comissão de Revisão/Atualização do Manual dos Estágios Supervisionados de
Formação de Professores por um período de 01 (um) ano, com feito retroativo a 07
de julho de 2011.

MARCOS ANTONIO DE CARVALHO LOPES
Memorando nº 67/2011-DPEC de 01 de novembro de 2011. Banca para compor a
Comissão Organizadora do Concurso Público de Provas e Títulos para o Nível
Superior da Classe de Professor Titular, conforme Edital n° 017/2011 - PRH, publicado no DOU nº 210, de 01 de novembro de 2011.
Afastado do DPEC para assumir Vice-direção do CE
2011
Portaria n° 06/2011 – DPEC de 30 de setembro de 2011.Banca para comporem a
Comissão de Avaliação do Estágio Probatório da professora Marisa Narcizo Sampaio, matrícula nº 1674905, professora doutora, adjunto II.
MARCOS AURÉLIO FELIPE

Portaria n° 26/2011-CE de 17 de novembro de 2011. Coordenar o processo de reestruturação da Oficina de Tecnologia Educacional (OTE), procedendo ao diagnóstico da
unidade em seus aspectos físicos, de pessoal e financeiros, para a elaboração de uma
proposta de reorganização e funcionamento da OTE, a ser apresentada no prazo de 06
(seis )meses, tendo como base o Regimento Interno, aprovado pelo Conselho do Centro de Educação, em reunião extraordinária, realizada em 17 de novembro de 2011.
20h disponíveis ao DPEC e 20h disponíveis à SEDIS
2011
Portaria n° 08/2011 – DPEC de 21 de outubro de 2011. Membro para compor o
colegiado do Curso de Pedagogia, por um período de dois anos.
Portaria n° 18/2011 – DPEC de 29 de novembro de 2011. Banca para compor o
Conselho Gestor do Departamento de Práticas Educativas e Currículo por um período de 02 (dois) anos, com feito retroativo a 22 de julho de 2011.
2012

MARISA NARCIZO SAMPAIO

Portaria nº 04/12-CE de 07 de março de 2012. Grupo do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Pedagogia, do Centro de Educação da UFRN.
Portaria n° 08/2012 – DPEC de 19 de março de 2012. Banca para Avaliar a Solicitação de Dispensa do Componente Curricular PEC0644 PRÁTICA DE ENSINO
EM DIDÁTICA da aluna Thairinny Santos de Melo, Processo 23077.011627/201240.
Memorando n° 36/2012 – DPEC de 02 de abril de 2012. Banca para compor a Comissão mista entre os dois departamentos do Centro de Educação para avaliar e
revisar a lotação dos Componentes Curriculares do DPEC e do DFPE.
2011
Portaria n° 18/2011 – DPEC de 29 de novembro de 2011. Banca para compor o
Conselho Gestor do Departamento de Práticas Educativas e Currículo por um período de 02 (dois) anos, com feito retroativo a 22 de julho de 2011.

MARTA MARIA CASTANHO ALMEIDA
PERNAMBUCO

Memorando nº 36/2011-DPEC de 31 de agosto de 2011. Bancas para comporem
as Comissões Examinadoras do Processo Seletivo Simplificado para Professor
Substituto, conforme Edital n° 14/2011, de 23 de agosto de 2011. Área/Disciplina:
Didática e Ensino de Ciências Biológicas.
Memorando nº 68/2011-DPEC de 01 de novembro de 2011. Banca para compor a
Comissão Examinadora do Concurso Público de Provas e Títulos para o Nível Superior da Classe de Professor Titular, conforme Edital n° 017/2011 - PRH, publicado no DOU nº 210, de 01 de novembro de 2011.
Tutor de docente em estágio probatório.
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2011
Portaria n° 14/2011 – DPEC de 22 de novembro de 2011. Banca para compor a
Comissão de Articulação com a Secretaria de Educação do Estado do RN por um
período de 01 (um) ano, com feito retroativo a 07 de julho de 2011.
MÉRCIA DE OLIVEIRA PONTES

2012
Portaria n°15/2012 – DPEC de 30 de março de 2012. Banca para comporem, como
presidente, a Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão do Departamento de Práticas
Educativas e Currículos por um período de 02 (dois) anos.

2011
Portaria n° 13/2011 – DPEC de 22 de novembro de 2011. Banca para compor a
Comissão de Formação dos Tutores e Observação dos Componentes Curriculares/
Interface com as Escolas por um período de 01 (um) ano, com feito retroativo a 07
de julho de 2011.

MIDORI HIJIOKA CAMELO

Memorando nº 64/2011-DPEC de18 de outubro de 2011. Banca para compor a
Comissão Organizadora do Concurso Público de Provas e Títulos para o Nível
Superior da Classe de Professor Adjunto, conforme Edital n° 016/2011 - PRH, de 20
de setembro de 2011.
2012
Portaria n°15/2012 – DPEC de 30 de março de 2012. Banca para comporem, sob a
presidência da primeira, a Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão do Departamento de Práticas Educativas e Currículos por um período de 02 (dois) anos.

2011

ROSA APARECIDA PINHEIRO

Portaria n° 18/2011 – DPEC de 29 de novembro de 2011. Banca para compor o
Conselho Gestor do Departamento de Práticas Educativas e Currículo por um período de 02 (dois) anos, com feito retroativo a 22 de julho de 2011.
Tutor de docente em estágio probatório.

2011
Portaria n° 15/2011 – DPEC de 22 de novembro de 2011. Banca para compor, sob
a presidência do primeiro, a Comissão de Princípios Organizadores dos Estágios e
Estudo do Uso de Ferramentas Virtuais por um período de 01 (um) ano, com feito
retroativo a 07 de julho de 2011.

RUTE ALVES DE SOUSA

Portaria n° 20/2011 – DPEC de 22 de dezembro de 2011. Banca para compor a
Comissão de Revisão do Rendimento Escolar da aluna Beatriz Alves dos Santos,
matrícula 2009025830, na 4ª avaliação da disciplina PEC0632 O Ensino de Geografia no 1º Grau I, turma 01, período 2011.2, ministrada pelo professor Francisco
Cláudio Soares Júnior, matrícula 1149623.
Memorando nº 36/2011-DPEC de 31 de agosto de 2011. Bancas para comporem
as Comissões Examinadoras do Processo Seletivo Simplificado para Professor
Substituto, conforme Edital n° 14/2011, de 23 de agosto de 2011. Área/Disciplina:
Didática e Ensino de Ciências Biológicas.
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2011
Portaria n° 05/2011 – DPEC de 19 de setembro de 2011. Banca para julgar as
solicitações de dispensa dos componentes curriculares dos Estágios Supervisionados para Formação de Professores por um período de um mês.
Portaria n° 07/2011 – DPEC de 20 de outubro de 2011. Banca para julgar as solicitações de dispensa dos componentes curriculares dos Estágios Supervisionados
para Formação de Professores por mais dois meses.
Portaria n° 15/2011 – DPEC de 22 de novembro de 2011. Banca para compor, sob
a presidência do primeiro, a Comissão de Princípios Organizadores dos Estágios e
Estudo do Uso de Ferramentas Virtuais por um período de 01 (um) ano, com feito
retroativo a 07 de julho de 2011.

TATYANA MABEL NOBRE BARBOSA

Memorando nº 67/2011-DPEC de 01 de novembro de 2011. Banca para compor
a Comissão Organizadora do Concurso Público de Provas e Títulos para o Nível
Superior da Classe de Professor Titular, conforme Edital n° 017/2011 - PRH, publicado no DOU nº 210, de 01 de novembro de 2011.
Memorando nº 64/2011-DPEC de18 de outubro de 2011. Banca para compor a
Comissão Organizadora do Concurso Público de Provas e Títulos para o Nível
Superior da Classe de Professor Adjunto, conforme Edital n° 016/2011 - PRH, de
20 de setembro de 2011.
Memorando n° 78/2011 – DPEC de 08 de dezembro de 2011. Banca para compor a
Comissão de Elaboração do Plano Trienal 2012-2014 do Departamento de Práticas
Educativas e Currículo.
2012
Portaria n°05/2012 – DPEC de 13 de fevereiro de 2012. Prorrogar a designação dos
professores para julgar as solicitações de dispensa dos componentes curriculares
dos Estágios Supervisionados para Formação de Professores por mais quatro meses, com efeito retroativo a 21 de dezembro de 2011.
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·

Recurso Orçamentário UFRN
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·

Dados do DPEC

·

Novo edital do PIBID recebe propostas até maio

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) divulga nesta terça-feira, 20, o Edital
nº 11/2012, referente ao Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID). Serão selecionados projetos
formulados por instituições de ensino superior (IES) com o objetivo de fomentar a formação inicial de profissionais do magistério, seguindo as diretrizes do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação e aos princípios da Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica.
Poderão apresentar novas propostas IES públicas, filantrópicas, confessionais ou comunitárias que não participam do PIBID e que possuam cursos de licenciatura legalmente constituídos e tenham sua sede e administração no país e instituições participantes do PIBID com projetos aprovados pelos editais Capes Nº 02/2009, 18/2010 e 01/2011. As propostas devem ser submetidas até 4 de maio, em formato eletrônico, por meio do SICAPES, juntamente com os documentos descritos no edital.
Saiu o resultado (parcial) da seleção de novos subprojetos, submetidos ao Edital 01/2012 do PIBID-UFRN. O
resultado pode ser consultado em: www.pibid.ufrn.br > Notícias.
As propostas de seis novos cursos de Licenciatura foram pré-aprovadas: Teatro, Letras-Língua Inglesa, Educação Física, Pedagogia/Ceres, Matemática/Ceres e Geografia/Ceres.
As propostas serão submetidas à apreciação da Capes até o final de Abril.

André Ferrer (coordenador institucional do PIBID-UFRN)
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·

Núcleo Docente Estruturante do Curso de Pedagogia

Compreendendo que um de seus objetivos básicos seja o de problematizar, organizar e sistematizar uma proposta de formação para o aluno de Pedagogia, proposta essa inspirada no coletivo dos docentes e representação discente e ainda, entendendo que ela passa, necessariamente, pelo aprimoramento, o aprofundamento e o
avanço na compreensão e na materialização das ações referentes ao Projeto Político Pedagógico do referido
Curso é que o Núcleo Docente Estruturante/NDE formado pelos professores Gilberto Costa, Guacira dos Santos, Karine Dias, Luciane Terra, Marisa Narciso e Walter Pinheiro e com a participação da professora Mariângela Momo – Coordenadora do curso - vem, semanalmente, se reunindo para ler, estudar e discutir o referido documento. Esse momento tem sido relevante para que, compreendendo melhor o PPP, o grupo possa identificar elementos teóricos e práticos que permitam visualizar avanços e limitações presentes no atual currículo.
A sistematização dessas primeiras reflexões, bem como a busca pela construção de um plano de ação tem possibilitado ao NDE pensar em estratégias de participação e envolvimento dos demais docentes de forma que esse coletivo possa construir práticas que articulem no campo teórico-prático uma proposta de formação articulada com as demandas advindas da dinâmica do próprio curso e das diferentes realidades e instituições educativas.
·

Seminário de Apresentação pública dos trabalhos finais do curso

Seminário de Apresentação publica dos trabalhos finais do curso de Especialização em Arteterapia e Educação
do Ser - período de 01 a 03 de agosto de 2012 - Local Auditoria do CE ( a confirmar).
Grata pela atenção,
Profas. Nísia Floresta e Socorro Evangelista ( Coordenadoras)
·

1º Encontro para Discussão sobre a Educação dos Surdos e da Língua de Sinais sob a Perspectiva de
Escola Bilíngue

Será realizado durante todo o dia 26 de abril de 2012, no Auditório da Reitoria, o “1º Encontro para Discussão
sobre a Educação dos Surdos e da Língua de Sinais sob a Perspectiva de Escola Bilíngue”. O Evento buscará
proporcionar relatos de experiências, palestras e reflexões, situando historicamente a questão da educação dos
surdos e da língua de sinais no Brasil, com ênfase no contexto norte rio-grandense. Na programação do evento
estão previstas mesas redondas e palestras com os profissionais atuantes na área, em especial com os
profissionais atuantes que possuem necessidade especial auditiva. Para informações mais detalhadas, basta
contatar a Secretaria do DFPE ou conferir o folder do evento no mural do DFPE. O evento é aberto aos que se
interessarem pela temática, sendo considerado público alvo pelos organizadores “Docentes e discentes da
UFRN e da rede municipal de ensino; técnicos da UFRN e das secretarias municipal e estadual de educação do
RN e comunidade surda”.
·

Curso de Pedagogia presencial

Informamos que o período letivo de 2012.1 se encerra no dia 30 de junho. Portanto, todas as atividades letivas,
incluindo bancas de trabalhos de conclusão de curso devem acontecer até esta data.
O prazo final para consolidação de notas do semestre letivo 2012.1 no SIGAA é o dia 7 de julho de 2012.
Conforme decisão do Colegiado do Curso de Pedagogia, em reunião realizada no dia 13/04/2012, os trabalhos
de conclusão de curso devem ser concluídos impreterivelmente dentro do período letivo. Para cumprir o
calendário acadêmico de 2012.1 fixou-se o dia 30 de maio como data final para a entrega do trabalho completo
para o orientador. Estamos orientando os alunos concluintes que respeitem essa data para que o orientador
tenha tempo suficiente para a revisão final do trabalho e para os encaminhamentos relativos à realização da
banca de avaliação.
Sublinhamos que os professores que ainda não entregaram as atas dos trabalhos de conclusão de curso dos
semestres letivos 2011.2 e 2012.1 (colação de grau individual) o façam com o máximo de urgência para obter
os certificados de orientação e avaliação dos trabalhos.
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·

I Colóquio de Professores de Filosofia no RN

A programação, no endereço eletrônico do evento, www.icoloquiodefilosofia.ce.ufrn.br*
Todos os profissionais envolvidos com a educação estão convidados a participar. A proposta de realização do I
Colóquio de Professores de Filosofia no Rio Grande do Norte visa contribuir para a consolidação da Filosofia
nas escolas públicas brasileiras, de maneira direta nas escolas do Estado do RN. Portanto, este evento tem por
objetivo principal promover o debate entre professores universitários (formadores de professores), professores
da Educação Básica com foco principal no Ensino Médio, gestores de escolas públicas, estudantes de Filosofia
e estudantes do Ensino Médio.
*Público-alvo:* Professores da rede de ensino pública e privada; estudantes, licenciados, professores e pesquisadores da graduação e pós-graduação. Todos os interessados em discutir os problemas do Ensino de Filosofia
na Educação Básica.
*Local de Realização:* Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Educação/Centro de Ciências
Humanas Letras e Artes.

Organização:
Andresa Karla
(Secretaria DPEC)

Danielson Diogo
(Assistente Administrativo DPEC)

Marina Helena
(Bolsista DPEC)

